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Ortak Dersler
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin (ı) bendi (Değişik :
29/5/1991 - 3747/1 md.) gereğince “Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. ... Bütün bu
dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.” hükmü yer
almaktadır.

1. YÖK 5(ı) dersleri (Ortak dersler) nelerdir?
Yükseköğretim Kanunu'nun 5 (ı) maddesi kapsamında üniversitemizdeki “Türk Dili 1
ve 2” , “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 ve 2”, “Yabancı Dil (İngilizce) 1 ve 2” ders
içerikleri Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM)
tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmektedir.

2. Ortak dersler nasıl yürütülmektedir?
- Ortak ders materyalleri (pdf ders notları ve haftalık ders videoları) GUZEM
tarafından öğretim yönetim sisteminde barındırılarak internet üzerinden öğrencilere
sunulmaktadır. GUZEM, yalnızca ders materyallerinin hazırlanması, barındırılması ve
öğrencilerin materyallere erişimini sağlamaktadır. Ortak ders sınavları GUZEM
tarafından yapılmaz.

(Sınavlar için bakınız: Derslerin Değerlendirilmesi)

Ders Kayıtları
3. Ortak ders içerikleri kimlere sunuluyor?
Öğrenci bilgi sisteminden resmi olarak ortak derslere ait ders kayıtlarını
gerçekleştirmiş olan tüm Gazi Üniversitesi öğrencilerine sunulmaktadır.
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4. Ders kaydı yaptırmam zorunlu mu?
-Evet, GUZEM’den Ortak derslerin içeriklerine erişebilmek için üniversite akademik
takviminde belirlenen ders kayıtları döneminde, https://ogrenci.gazi.edu.tr/
adresinden bu derslere kayıt yaptırmanız gereklidir. Bunun için danışmanınızdan
yardım alabilirsiniz. Derslere kayıt yaptırmadan, ders içeriklerine uzaktan eğitim
yoluyla erişemezsiniz.
5. Ders kaydımı yaptırmadım. GUZEM benim adıma ders kaydımı gerçekleştirebilir
mi?
-Hayır, üniversitemiz ders alma süreçleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
akademik takvimde belirlenen dönemler içinde gerçekleştirilmektedir. GUZEM ‘in bu
konuda hiçbir yetkisi yoktur. Ders kayıtlarıyla ilgili yaşayacağınız problemler için
öğrenci işleriyle irtibata geçebilirsiniz.

6. Ders kayıt döneminde ortak derslere kayıt yaptırmama rağmen öğrenci işleri bilgi
sisteminde hala derslere kayıtlı olmadığım gözüküyor. Bu sorunla ilgili nereyle
görüşebilirim?
-Ders kayıtları, ekle/bırak larla ilgili tüm sorularınız için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
veya fakültenizdeki öğrenci işleri birimiyle görüşebilirsiniz.

7. Derslere kayıt yaptırmadım. Ders içeriklerini görmek istiyorum.
Ortak ders içeriklerine erişebilmeniz için derse kayıt yaptırmış olmanız zorunludur.
Kayıtlı olmayan öğrencilerimiz maalesef ders içeriklerine erişemezler.

8. Öğrenci bilgi sisteminde YÖK 5(ı) ders kaydımı yaptırmıştım. Ekle bırak dönemi
geçmesine rağmen ders kaydım görünmüyor. Ne yapmalıyım?
-Tarafınızdan sistem üzerinden yaptığınız kontrolde derslerinizden bir veya birkaçında
eksik olması durumunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı biriminiz bankosuna
başvurmanız gereklidir. Ders kaydınız olmadan GUZEM tarafından sunulan eğitim
içeriklerine erişemezsiniz.
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Öğretim Yönetim Sistemine Giriş Yapma
9. Ortak ders içeriklerine nereden ulaşacağım?
Ders içeriklerinin yer aldığı öğretim yönetim sistemine, uzem.gazi.edu.tr adresinden
erişebilirsiniz.

10. Öğretim Yönetim Sistemine (ÖYS) nasıl giriş yapacağım?
-Ortak derslere katılabilmek için, bir kullanıcı adı ve şifre bilgisine sahip olmalısınız. Bu
bilgiler GUZEM tarafından bu dersleri alan tüm öğrencilerimiz için aşağıdaki kurala
göre belirlenmektedir.
Kullanıcı adı: “9 haneli Gazi Üniversitesi öğrenci numarası”
Şifre: “TC kimlik numaranızın son 6 hanesi”

11. Öğretim Yönetim Sistemine (ÖYS) girişte sorun yaşıyorum. “Hatalı Giriş, Lütfen
Tekrar Deneyin” uyarısı veriyor. Ne yapmalıyım?
-Kullanıcı adı veya şifrenizi yanlış giriyor olabilirsiniz. Şifrenizi mi Unuttunuz?
bağlantısına tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

12. Öğretim Yönetim Sistemine (ÖYS) girebilmek için hangi tarayıcıları
kullanabilirim?
- Güncel olan herhangi bir internet tarayıcısını kullanabilirsiniz. GUZEM olarak biz
Chrome veya Firefox kullanmanızı öneriyoruz.

13. Öğretim Yönetim Sistemine cep telefonumdan da erişebilir miyim?
- Evet, uzaktan eğitim sistemi farklı cihazlardan erişime uygun bir tasarıma sahiptir.
İnternet erişimi olan herhangi bir bilgisayar, tablet veya cep telefonuyla ÖYS ‘ye
erişebilirsiniz.
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14. Sisteme giriş yaptıktan sonra şifremi nasıl değiştirebilirim?
- Şifre değişikliği için http://guzem.gazi.edu.tr/posts/view/title/uzaktan-egitimsistemine-giris-problemi-118895 adresinden 9. adıma ilişkin açıklamaları uygulayın.

15. Şifremi unuttum için sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmam gerekli?
- http://uzem.gazi.edu.tr/login/forgot_password.php adresinden sırasıyla sistemin
yönlendirmelerini takip ederek epostanıza yeni bir şifre gönderilmesini
sağlayabilirsiniz. Sistem öğretim yönetim sisteminde kayıtlı eposta adresinize
otomatik olarak yeni şifre göndermeden önce size bir dizi yönlendirmeler sunar.

16. Şifremi unuttum talimatlarını uyguluyorum fakat Öğretim Yönetim Sisteminde
(ÖYS) hangi mail adresimin kayıtlı olduğunu nereden bileceğim?
- ÖYS ‘ye kaydınız yapılırken tüm bilgileriniz öğrenci bilgi sisteminden alınır. Bu yüzden
doğrulama maili otomatik olarak Gazi Üniversitesi öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı olan
e-posta adresinize gönderilecektir.
Öğrenci bilgi sisteminde güncel e-Posta adresinize
https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/ adresinde "e-posta işlemleri" bölümünden
bakabilirsiniz. Eğer kısa zaman içinde bu e-posta adresini güncellediyseniz veya artık
kullanmıyorsanız, http://goo.gl/forms/NzBKSiyVCU adresindeki formu doldurarak
GUZEM Öğretim Yönetim Sisteminde de aynı e-posta adresi için değişiklik talebinde
bulunabilirsiniz.

17. Şifremi unuttum bağlantısı hangi eposta adresime gönderilecek?
Öğretim Yönetim Sisteminde hangi eposta adresinizin kayıtlı olduğunu öğrenmek için
guzem.gazi.edu.tr/posts/view/title/uzaktan-egitim-sistemine-giris-problemi-118895
adresindeki 6. adımı inceleyebilirsiniz.
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18. Öğrenci Bilgi Sistemi'nde Yabancı Dil 2, Türkçe 2'den Muaf gözükmekteyim fakat
Öğretim Yönetim Sisteminde (ÖYS) bu dersler de gözüküyor. Ben bu derslerden
sorumlu muyum?
- YÖK 5(ı) derslerinin her üçünü de tüm öğrencilerimizin erişimine standart olarak
açıyoruz. Resmi olarak sorumlu olduğunuz ve sınavına girmeniz gereken dersler,
yalnızca öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı olduklarınızdır. Dolayısıyla muaf olduğunuz
veya almadığınız dersler size açılmışsa bile endişelenmenize gerek yok. Eğer kayıtlı
olduğunuz bir dersi göremiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin.

19. Uzaktan eğitim ile 5(ı) derslerini alttan alıyorum. Sisteme giriş yapamıyorum.
Bunun için yapmalıyım?
- Sisteme ilk defa giriş yapıyorsanız: kullanıcı adı: 9 haneli Gazi Üniversitesi öğrenci
numaranız ve şifre: T.C. kimlik numaranızın son altı hanesini yazarak giriş
yapabilirsiniz. Eğer daha önce giriş yaptıysanız:
http://uzem.gazi.edu.tr/login/forgot_password.php adresindeki adımları takip ederek
öğretim yönetim sisteminde kayıtlı eposta adresinize otomatik olarak yeni bir şifre
gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

20. Kullanıcı bilgilerimle sisteme giriş yapmayı deniyorum fakat “Geçersiz Giriş”
hatası oluşuyor. Bunun için ne yapmalıyım?
Bunu için guzem{a}gazi.edu.tr adresine yaşadığınız sorunun detaylarını ve öğrenci
numaranızı içeren bir mail gönderiniz. En kısa sürede sizinle irtibata geçeceğiz.
21. Öğrenci Bilgi Sisteminden epostamı güncellediğimde, GUZEM Öğretim Yönetim
Sistemindeki epostam da güncellenir mi?
Öğretim Yönetim Sistemindeki eposta adresiniz dönem başında diğer tüm
bilgilerinizle beraber öğrenci bilgi sisteminden alınmaktadır. Fakat öğrenci bilgi
sistemiyle (öğrenci.gazi.edu.tr) GUZEM Öğretim Yönetim sistemi (uzem.gazi.edu.tr) iki
farklı sistemdir. Birinde yaptığınız değişiklikler diğerine otomatik yansımayacaktır.
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22. Şifremi unuttum linkine tıkladıktan sonra öğrenci numaramı aratıyorum Fakat
eposta adresime şifre sıfırlama bağlantısı gelmiyor. Ne yapmalıyım?
-Bunun birkaç sebebi olabilir. Bazı durumlarda sunucularımızın yoğunluğuna göre şifre
sıfırlama bağlantıları 1-3 saat gecikmeli olarak epostanıza gönderilebilmektedir. Bazen
de eposta adresinizde yazım hatası olduğu için epostayı alamazsınız. Ayrıca Öğretim
Yönetim Sisteminde kayıtlı epostanız Yahoo ve hotmail uzantılı ise şifre sıfırlama
bağlantısı çok geç gelebilmektedir.
Eğer hala şifre sıfırlama bağlantısını alamadıysanız uzaktan eğitim sisteminde kayıtlı
epostanızda güncelleme yapılması gerekmektedir. Öğretim yönetim sisteminde
(http://uzem.gazi.edu.tr/) kayıtlı epostanızın tarafımızca güncellenmesi
gerekmektedir. Bunun için http://goo.gl/forms/NzBKSiyVCU adresindeki talep
formunu kullanabilirsiniz.

23. Yukarda belirttiğiniz formu daha önce doldurdum ama hala şifremi
değiştiremiyorum. Ne yapmalıyım?
-Lütfen sabırlı olunuz. Sizden gelen form taleplerini tek tek inceleyip yeni şifre
gönderimini gerçekleştiriyoruz.
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Ders İçerikleri
24. Ortak derslerle ilgili hangi materyaller sunuluyor?
- Her bir dersin haftalara göre düzenlenmiş video çekimleri Öğretim Yönetim
sisteminde yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin haftalık PDF formatında ders
materyallerine ulaşmaları mümkün olacaktır.

25. Online materyallerin yanında ayrıca basılı materyal de verilecek mi?
Öğrencilere ortak dersler için ayrıca bir basılı kitap verilmeyecektir.

26. Ortak ders içerikleri ne zaman erişime açılmaktadır?
-Dersler her dönem başında üniversite tarafından belirlenen ders ekle/bırak süreci
tamamlandıktan 2 hafta sonra öğrencilerin erişimine açılmaktadır. Bununla ilgili
duyuru guzem.gazi.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

27. Sisteme giriş yaptım. Dersleri nasıl görüntüleyeceğim?
Sistemin nasıl kullanıldığını öğrenmek için yardım videolarını izleyebilirsiniz:
http://guzem.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogrenciler-icin-moodle-egitim-videolari115168?siteUri=guzem

28. Öğretim Yönetim Sisteminde (ÖYS) dersler nasıl işleniyor?
Öğrencilere ders içerikleri uzaktan eğitim sistem üzerinden çevrimiçi ortamda
sunulmaktadır. Her öğrenci ders içeriklerine istediği anda erişim sağlayabilir.

29. Öğretim Yönetim Sisteminde (ÖYS) öğretim elemanları da yer alıyor mu?
-Evet. Ders içeriklerinin olduğu ekranda tartışma formları üzerinden öğretim
elemanlarına soru sorabilirsiniz.
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Derslerin Değerlendirilmesi
30. YÖK 5(ı) ortak dersleri sınavları nasıl yapılıyor?
-Ortak derslerle ilgili tüm sınavlar (ara sınav, final, bütünleme) Gazi Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (GAZİ-SEM) tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

31. Sınavları GUZEM mi yapıyor?
- Yükseköğretim Kanunun 5(ı) maddesi kapsamında okutulan derslerin tüm sınavları
Üniversitemizce gerçekleştirilmektedir fakat GUZEM (Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi) sadece ders içeriklerinden sorumludur. Bu derslerle ilgili tüm
sınavlar GAZİSEM tarafından yapılmamaktadır.

32. Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?
-Ara sınav, final ve bütünleme sınavları dönem başında Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı web sayfasından (http://ogris.gazi.edu.tr/) duyurulmaktadır.

33. Sınav giriş belgemi nereden alabilirim?
- Öğrencilerin sınava girecekleri yerleri gösteren sınava giriş belgelerini, GAZİSEM
(http://gazisem.gazi.edu.tr/) internet adresinden almaları gerekmektedir. Öğrenciler,
öğrenci numaralarını sisteme girerek sınava giriş belgelerinin çıktılarını alacaklardır.

34. Sınava Giriş Belgesi çıktısının sınava getirilmesi mecburi mi?
-Evet. Lütfen sınava gelmeden önce sınav giriş belgenizin çıktısını alarak yanınızda
getirin.

35. Sınav kurallarını nereden öğrenebilirim?
-Sınava İlişkin Kurallar ve bilgiler sınav giriş belgesinde yer alacaktır.
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36. Sınavda hangi konulardan sorumluyum?
-Sınava dâhil olan konular sınav tarihinden önce Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
(http://ogris.gazi.edu.tr/) web sitesinden duyurulmaktadır.

37. Vize sonuçları ne zaman açıklanacak?
-Sınavlar GAZİSEM (http://gazisem.gazi.edu.tr) tarafından değerlendirilmektedir.
GAZİSEM ‘den bilgi alabilirsiniz.

38. Bütünleme sınavına girdim fakat kitapçık türünü işaretlemediğim için notlarım 0
olarak geldi. Sınavım tekrar değerlendirilebilir mi?
-Bu konuda GAZİSEM (http://gazisem.gazi.edu.tr/) veya öğrenci işleri ile
görüşebilirsiniz.

39. YÖK 5(ı) derslerini uzaktan eğitim olarak alıyorum. Bu derslerin final sınavlarına
girmiş olmama rağmen not görüntüleme sisteminde "G" yazmaktadır. Yani finallere
girmediğim görünmektedir. Bu sorunu nasıl düzeltebilirim?
-Bu konuda GAZİSEM (http://gazisem.gazi.edu.tr/) veya öğrenci işleri ile
görüşebilirsiniz.

40. ÖSYM tarafından Gazi Üniversitesi'ne yerleştirildiğim için Ara sınavlardan sonra
YÖK 5(ı) derslerine kayıt yaptırdım. Bu yüzden ara sınavlara giremedim. Ara
sınavlarla ilgili bu sorunumu nasıl çözebilirim
-Bu konuda öğrenci işleriyle görüşmeniz gerekmektedir.

41. Uzaktan aldığım YÖK 5(ı) dersinin ara sınavına girdim fakat final sınavına
giremedim. Bütünleme olacak mı, tarihleri ne zaman?
-Bütünleme sınavları tarihleri, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı http://ogris.gazi.edu.tr/
web sitesinden duyurulmaktadır.
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